
Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 978 ze dne 26. 6. 2012
Návrh

Partnerství hlavního města Prahy v oblasti kultury a volného času - výše částky nad 2.000.000,-Kč jednomu a témuž subjektu za rok
 - projekt neovlivňující soutěž mezi členskými státy EU
Poř. č. Č. j. Žadatel Název projektu Celkové 

náklady 
projektu

Požadovan
á částka

Do limitu 
"de 

minimis" 
zbývá 

žadateli 
cca*

Zahájení 
projektu 
(měsíc)

Doporučení 
výboru** 

Rada HMP

Kč Kč v € Kč Kč
71 969232/2011 Akademie klasické hudby, o. p. s., Petrská 

29/1168, 110 00 Praha 1, IČO:26725347
Festival Dvořákova Praha 60 000 000 12 000 000 160 461 IX 4 000 000 4 000 000

60 000 000 12 000 000 4 000 000 4 000 000

V roce 2012 se bude popáté otvírat další ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, který pořádá obecně prospěšná společnost Akademie klasické hudby, o.p.s. v 
čele s ředitelem Vladimírem Darjaninem. Festival usiluje nejen o oslavu a propagaci Antonína Dvořáka, je i významnou společenskou událostí Prahy a přehlídkou špičkových 
interpretů, dirigentů a orchestrů v průběhu 20 koncertů během měsíce září 2012 v Dvořákově a Sukově síni Rudolfina a také v katedrále sv. Víta. Program zahrnuje 13 orchestrálních 
koncertů, 1 klavírní a 1 pěvecký recitál, 1 komorní koncert a 4 recitály mladých umělců v koncertní řadě Debut, která byla poprvé uvedena v roce 2011, podobně jako realizace 
Dětského dnu festivalu Dvořákova Praha. Festival je podporován Ministerstvem kultury ČR a hlavním městem Prahou, v pozici dlouhodobého generálního partnera je společnost 
KKCG, finanční a investiční skupina. Je požadováno 20 % celkových nákladů. V r. 2009 a 2010 finanční podpora města formou partnerství HMP činila 5 mil. Kč, v r. 2011 byla 
poskytnuta částka 6 mil. Kč.

Vysvětlivky: * Celostátní registr podpor "de minimis" (částka stanovená pro subjekty je ve výši 200 000 EUR na 3 roky)
                     ** Výbor pro kulturu, pam. péči, výstavnictví, cest. ruch a zahr. vztahy ZHMP
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